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Resumo

As complexidades do Brasil são muitas: na gestão pública, então, são ainda mais exacerbadas.
Vários desses problemas podem ser analisados sob a ótica da gestão participativa. No Estado
do Pará, em que pese o potencial turístico, existe uma história de desatenção e erros por parte
do setor público no tocante ao planejamento estratégico no turismo. Contudo, com o Plano
Pará 2030, essa situação está mudando, mas, para que essa mudança seja efetiva e real, ela
necessita ser acompanhada pela promoção de políticas de gestão participativa por parte da
comunidade  que  será  impactada  pelas  obras  de  desenvolvimento  turístico,  tal  qual  está
ocorrendo no Mercado de São Brás.

Palavras-chave:  Mercado  de  São  Brás,  feirante;  desenvolvimento  turístico,  Pará  2030;

sustentabilidade. 

Abstract

The  complexities  of  Brazil  are  many:  in  public  management,  then,  they  are  even  more
exacerbated. Several of these problems can be analyzed from the perspective of participatory
management. In the State of Pará, despite its tourism potential, there is a history of inattention
and errors on the part of the public sector regarding strategic planning in tourism. However,
with the Pará 2030 Plan, this situation is changing, but for this change to be effective and real,
it  needs to be accompanied by the promotion of participative management policies by the
community that will be impacted by the tourism development works, as is currently taking
place in the São Brás Market.
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INTRODUÇÃO

O Brasil é um país complexo. Nascido nas políticas colonialistas e exploratórias do

mundo  europeu,  nosso  país  ainda  sofre  com  os  nuances  provocados  pela  história  de

desigualdades e de exclusão social. A magnitude de tais problemas “desafia a capacidade de

resolução” de problemas por parte da administração pública, que, frente à “intensificação do

processo de desvalorização social” tem, durante anos, focado em oferecer soluções de cunho

assistencialista  e  paliativas  ao  invés  de  pensar  na  estratégia  a  longo  prazo  (TENORIO,

ROSENBERG, 1997).

No  entanto,  essa  característica  vem  sendo  gradualmente  substituída  por  um  mais

focado  no  planejamento,  análise  de  riscos  e  desenvolvimento  sustentável,  de  forma  a  se

alinhar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030, assim definidos pela

Organização das Nações Unidas e adotados pelo Brasil. Aliado a isso, temos observado um

aumento na participação popular no tomada de decisões – ou pelo menos a crescente vontade

da população em exercer sua cidadania plena e buscar novas formas de se organizar, a fim de

encontrar seu espaço de influência nos rumos do país. 

No Estado do Pará,  essa renovada corrente se demonstra fortemente no tocante ao

desenvolvimento  turístico  da  região,  dado  seu  potencial  enquanto  polo  gastronômico  de

relevância  internacional  e  variadas  atrações  naturais.  A fim  de  nortear  as  decisões  da

Administração Pública no desenvolvimento do turismo no Pará, foi criado, em 2016, o Plano

Diretor de Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará, chamado Pará 2030. 

Contudo, para que o Plano Diretor Pará 2030 possa ser plenamente executado de modo

a se alinhar aos ODS da ONU, devem ser respeitados os direitos dos povos tradicionais e das

comunidades  que  residem  ou  trabalhem  nos  espaços  –  ou  ao  redor  deles  –  a  sofrerem

alterações estruturais e organizacionais no âmbito do referido plano. Portanto, o investimento

em programas e projetos que promovem a gestão participativa das comunidades nos assuntos

de  desenvolvimento  turístico  que  as  afetem diretamente  não  é  só  obrigação  moral,  mas

também constitui passo fundamental para mitigar os conflitos por poder na região, resultando

no sucesso do planejamento da Administração Pública.

OBJETIVOS
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Feita  essa  breve  contextualização,  o  presente  artigo  busca  apresentar  o  potencial

turístico no Pará e especificamente na Região Metropolitano de Belém (RMB). Em seguida,

discutiremos o Plano de Desenvolvimento Pará 2030 e seu impacto no desenvolvimento do

turismo junto às  comunidades  situadas no entorno de locais  com potencial  turístico.  Para

tanto,  apresentaremos  como  o  turismo  tem  se  desenvolvido  no  Mercado  de  São  Brás,

destacando-se a existência ou não de medidas promovedoras da gestão participativa e como

tal (in)existência afetou o sucesso dos planejamentos turísticos para tal local. 

Com base nesse estudo, pretende-se formar um embasamento teórico para a execução

do Projeto Fiero, enquanto programa que objetiva recuperar a importância histórica-cultural

que o Mercado de São Brás teve no passado, por meio da promoção do desenvolvimento

turístico-gastronômico aliado à gestão participativa.

METODOLOGIA

Inicialmente,  será  realizada  uma  revisão  bibliográfica,  de  modo  a  conceituar  e

apresentar a temática de gestão participativa no contexto de planejamentos da Administração

Pública  para  o  desenvolvimento  turístico  do  Estado  do  Pará.  Após,  será  apresentado  e

estudado o caso do Mercado de São Brás, norteado pelo Pará 2030.

GESTÃO PARTICIPATIVA E DEMOCRACIA

Discorrer sobre gestão participativa, é, inicialmente, uma reflexão sobre a democracia

representativa  e  suas  falhas.  Hirst  (1992)  destaca  que  essa  forma  de  democracia  “possui

capacidade limitada de desempenhar a tarefa que lhe é atribuída, uma vez que os eleitores

apenas escolhem algumas das pessoas envolvidas na tomada de decisão governamental, mas

não possuem o poder de executá-la diretamente.” Como consequência, o cidadão deixa de ter

uma real influência sobre as decisões políticas.

Neste sentido, se demonstra necessária a inserção de mecanismos complementares à

forma  representativa,  a  fim  de  efetivar  o  pleno  exercício  da  cidadania.  Dentre  tais

mecanismos, se destaca a gestão participativa, ante seu potencial para fomentar a democracia

deliberativa (GUARANÁ, FLEURY, 2008).

Apesar  de  fincar  suas  raízes  desde  a  Antiguidade,  a  gestão  participativa  enquanto

estratégia organizacional é recente, podendo ser vista como fator de sucesso na recuperação

das empresas japonesas logo após a Segunda Guerra Mundial. Dentre os motivos que tem
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contribuido para a popularização dessa forma de administração, Santos (et al, 2002, pp. 2-3)

afirma que:

“A  rápida  evolução  dos  conhecimentos,  a  crescente  complexidade  dos

problemas e a extraordinária elevação dos níveis de produtividade que tem

sido conseguida por esquemas participativos de gestão no mundo inteiro são

algumas  das  diversas  razões  que  têm impulsionado empresas  a  adotarem

gestão participativa.  Também há o fortalecimento da consciência de que

as pessoas próximas à ação estão melhor capacitadas a opinar sobre o

assunto  e  participar  das  decisões  relacionadas,  gerando  uma  maior

consciência dos direitos próprios que têm levado as pessoas a valorizar a

participação em todas as dimensões de suas vidas.” (SANTOS et al, 2002,

pp. 2-3) – grifo dos autores

Por sua vez, no setor público a gestão participativa passa a ser percebida não apenas

como  forma  vantajosa  de  organização  estratégica,  mas  também  como  meio

constitucionalmente  imposto  para  viabilizar  a  participação  popular  no  processo  decisório.

Azevedo (2007, p. 57) afirma que: “O Estado depende da participação direta do povo como

colaborador na co-gestão pública para tornar legítimas a filtragem das demandas sociais e

suas decisões administrativas.”

Em suma, podemos conceber a gestão participativa como um modelo administrativo

que “enfatiza as pessoas”, concebendo-as como integrantes de um sistema, e não isolados dos

tomadores de decisão (RAMILLO, 2010). Como tal, não se adequa a esse modelo a forma

hierarquizada  do  processo  decisório,  em que  os  administradores  superiores  enxergam os

cidadãos ou colaboradores como meros coadjuvantes a serem comandados. Nesse modelo, os

cidadãos  modernos  ativos  deixam  de  serem  meros  “administrados”  e  são  elevados  à

participação enquanto verdadeiros parceiros da Administração Pública.

Recentemente, o governo do Estado do Pará tem se organizado de forma a planejar

suas  ações  na  seara  turística  com uma visão  a  médio  e  a  longo  prazo,  contando  com a

elaboração de programas estratégicos. Resta analisar, no entanto, se tais programas insistem

em uma gestão  hierarquizada  e  um processo  decisório  isolado,  ou  se  adotou-se  medidas

estimuladoras da participação democrática dos cidadãos na tomada de decisão. 

PARÁ 2030: PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO



III SIMPÓSIO NACIONAL DE
EMPREENDEDORISMO SOCIAL

ENACTUS BRASIL

O Governo do Estado do Pará,  no ano de  2016,  desenvolveu,  em parceria  com a

McKinsey & Company – empresa com expertise internacional em planejamentos estratégicos

–  o  Plano  Diretor  Econômico  do  Estado  do  Pará.  O  Programa  Pará  2030  é  um  Plano

Estratégico de Desenvolvimento Econômico de médio e longo prazo (em torno de 15 anos, de

2015-2030), cujo objetivo é promover, de forma sustentável, a dinamização da economia e a

melhoria dos indicadores socioeconômicos do Estado (PARÁ, 2017). 

Este  plano foi  proposto  ao  comparar  o  PIB per  capita  do estado em 1940 com o

mesmo índice no ano de 2013, ao que se constatou que, no primeiro momento, Pará possuía a

oitava PIB per capita do Brasil (R$ 2,1 mil/habitante) e no segundo momento, possuía apenas

o  décimo-nono  PIB  per  capita  do  País  (R$  15,2  mil/habitante);  muito  abaixo  da  média

nacional (que era de R$ 26, 5 mil/habitante). Compreendeu-se que o estado carecia de um

verdadeiro, robusto e longifólio plano de desenvolvimento econômico a partir de políticas

públicas que prospectassem o médio e longo prazo e não apenas entregas pontuais e dispersas

– feitas muitas vezes sem consulta à população local – apresentadas em governos anteriores. 

A meta é do Pará 2030, para os próximos 15 anos, é igualar a renda per capita do Pará

à  média  nacional,  e  promover  um  crescimento  de  5,3%  ao  ano,  criando  3  milhões  de

empregos até 2030 (AGÊNCIA PARÁ, 2017). Planeja-se que essa meta será alcançada através

de  um  ambiente  de  negócios  favorável  a  atração  de  investimentos  e  verticalização  da

produção, bem como melhorar a produção por meio da incorporação de novas tecnologias e

conhecimento e a repactuação dos arranjos e atrativos já desenvolvidos no estado.

De forma a envolver a sociedade como um todo, o plano é composto por marcos de

implementação e metas definidas que partem desde o órgão público/secretaria responsável até

o contato com os vários âmbitos sociais, econômicos, políticos; nacionais e internacionais

(academia,  iniciativa privada,  Governo Federal,  organizações internacionais,  associações  e

corporativas etc.). Destarte, preparou-se ações para dirimir entraves e morosidade nos órgãos

estatais, capacitar e profissionalizar a mão de obra local, melhorar o ambiente de negócios,

verticalizar a produção, gerar renda e riqueza, incluir e integrar todos os setores sociais e

econômicos do estado e, por fim, investir em inovação, pesquisa e tecnologia de forma com

que  o  estado  deixe  de  ser  um mero  produtor/exportador  de  bens  e  serviços  primários  e

intermediários.  

TURISMO NO PARÁ: POTÊNCIA FUTURA?
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O Pará é indiscutivelmente um lugar único e de visita obrigatória para todos aqueles

que almejam um verdadeiro turismo amazônico e uma inesquecível viagem gastronômica no

Brasil. Entretanto, poucos dos atrativos do estado são conhecidos pelo mundo a fora e, por

conta da pouca visibilidade, a cadeia tem tido um progressivo, porém paulatino avanço nos

últimos anos, mantendo o fluxo de visitantes nacionais e internacionais equilibrado em 1.2

milhões e uma receita perto de um milhão de reais. 

O Estado já consolidou alguns marcos turísticos e gastronômicos e aqui citamos o

Mercado  do  Ver-o-Peso,  a  Ilha  de  Marajó,  Belém  como  a  Cidade  da  Gastronomia  da

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO, entre outros.

O plano de trabalho da cadeia de turismo e gastronomia – estabelecido pelo Programa

de Desenvolvimento Econômico do Pará 2030 – visa que o turismo pode crescer no Estado a

partir  do  fortalecimento  da  divulgação,  atração  de  investimentos,  melhoria  dos  produtos

turísticos,  investimento em infraestrutura turística e capacitação de mão de obra do setor.

Esses objetivos pretendem mitigar os entraves presentes contidas no estado, tais como: o Pará

não é amplamente reconhecido como destino turístico, ainda existem dificuldades de chegada

e acesso, qualificação de mão de obra do setor é insuficiente e, necessita-se da expansão da

oferta de produtos e serviços de qualidade (veja a Figura 1). 

No momento em que essas ações e metas forem sendo cumpridas, prospecta-se que

haverá um crescimento do número de turistas de 5-7,5 % a.a. entre 2020-2030, podendo o
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número de turistas nacionais e estrangeiros chegar em 4,2-5,3 milhões no espaço de tempo de

um ano (PARÁ 2030, 2015). Indubitavelmente, o Pará se destaca como uma futura potência

turística  e  gastronômica,  desde  que  o  planejamento  estratégico  estatal  seja  corretamente

implementada conforme analisamos no Pará 2030.

Contudo, o desgaste crítico existente na relação feirantes-poder público, desencadeado

pela falta de planejamento inclusivo e organizado caracterizado por governos anteriores, é

fator  que  pode impedir  a  revitalização do Mercado de São Brás  enquanto  polo turístico-

gastronômico da região.

ESTUDO DE CASO: MERCADO DE SÃO BRÁS

O Mercado de São Brás é um complexo comercial com um diferencial: é patrimônio

histórico-cultural tombado. O mercado foi:

“construído em 1911 na época áurea do ciclo da borracha, na qual foi um

importante  centro  comercial,  em  que  escoavam  e  comercializavam  as

mercadorias na antiga estrada de ferro Belém-Bragança, no entanto, com a

desativação da ferrovia,  o  mercado veio perdendo suas  características  no

passar do tempo, caindo [...] em descaso.” (II SINESEB, 2017, p. 2)

Figura 02: Mercado de São Brás (Reprodução / Holofote Virtual apud CAMPELO, 2017)
Dentre  as  causas  que  tem  contribuido  para  a  marginalização  do  mercado  reside

justamente na relação entre os feirantes e o Poder Público. Apesar do espaço ter passado por
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duas  reformas  recentes  (1999 e  2013),  tais  intervenções  tem se  mostrado  insuficientes  e

equivocadas,  dada  o  total  desalinhamento  das  propostas  realizadas  pelo  governo  com

necessidades específicas da comunidade. 

Observa-se lucidez dentre os próprios trabalhadores da fo mercado, quando o assunto

é turismo em São Brás. Em entrevista concedida ao webjornal Brasil de Fato (CAMPELO,

2017), Fernando Cassiano, um dos trabalhadores da feira, destaca: “Quem passa e vê o prédio

dessa maneira nem entra. Quem vem do Rio [Janeiro], de São Paulo, da Europa, dos Estados

Unidos, vê o mercado nesse estado e acha que ninguém vende nada aqui dentro.”

Percebe-se  que  a  ausência  de  qualquer  diagnóstico  participativo  ou  inclusão  da

comunidade  no  processo  decisório  tem  impedido  o  pleno  desenvolvimento  do  potencial

turístico do mercado. Denota-se necessário projetos como o Fiero, programa do Time Enactus

UFPA que busca revitalizar a feira por meio do desenvolvimento turístico-gastronômico do

espaço, aliado ao empoderamento dos feirantes. Ações como essa, que promovem a gestão

participativa  dos  trabalhadores  são  vitais  para  o  sucesso  de  qualquer  política  pública  de

desenvolvimento turístico, a exemplo do Pará 2030.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, conclui-se que o investimento na gestão participativa não só contribui para o

fortalecimento da democracia paraense, como também auxilia na integração da comunidade, a

possibilitar  o  maior  sucesso  de  políticas  públicas  de  desenvolvimento  turístico.  A

implementação do Plano Pará 2030, em que pese seu foco no planejamento estratégico a

longo prazo, somente se completa com o diagnóstico participativo e a inclusão dos cidadãos

diretamente impactados nos processos decisórios.
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